
Se mere om rejsen og Sydafrika her: 
http://bit.ly/sydafrika-lindhardt

Tilmelding sendes til lindhardtgolf14@gmail.com (24 64 52 18)

Information

Vi skal opleve det bedste af Sydafrika og lægger ud i det smukke område 
ved Stellenbosch, bare en halv times tid fra Cape Town. Vi har base på den 
historiske Spier vingård. Her spiller vi golf, oplever området samt Cape 
Town inden turen går videre til safari på Gondwana Game Reserve. Vi 
afrunder turen på Fancourt, som er et af de ypperste golfresorts i verden!  

Golfen i Sydafrika er ren verdensklasse med et fantastisk udvalg af baner 
af forskellig karakter. Serviceniveauet er helt ekseptionelt og det perfekte 
klima bidrager kun yderligere til en uforglemmelig golfoplevelse. Udover et 
par skønne golfbaner omkring Stellenbosch, så spiller vi Pinnacle Point der 
ligger helt spektakulært ud til havet og slutter af med stil på Fancourt! 

Se frem til turen som vi garanterer vil byde på uforglemmelige minder i 
dette fascinerende land. Spier vingården er fra 1692 og en har en 
fascinerende historie. Vi skal se Cape Town og besøge Robben Island, hvor 
Nelson Mandela var indespærret i 27 år. Måske er vi også så heldige, at vi 
også får set ”The Big Five” - ellers må dyreoplevelsen udvides med et par 
”birdies” på de skønne golfbaner. 

Velkommen! 

PGA Pro Thomas Lindhardt og Lene Sommer, Værløse Golfklub

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København-Cape Town via   
 Qatar t/r 
•  Indenrigsfly Cape Town-George t/r
•  Transport af kuffert og golfbag
•  Alle transfers
•  6 nætter på Spier Hotel inkl. 
 morgenmad
•  Vinsmagning og Robben Island
•  1 nat på Gondwana Game Reserve  
     (2 x game drives og helpension     
 minus drikkevarer)
•  4 nætter på Fancourt inkl. 
 morgenmad
•  7 runder golf (2 x De Zalze, 
 Erinvale, Pinnacle Point, 
 2 x Outeniqua og Montagu på 
 Fancourt)
•  Matcher ved Lene og Thomas

Pris per person     

29.995,- 

Oplev Sydafrika med Lene og Thomas      
Garden Route  |  24. feb - 9. mar 2019

             Tillæg for enkeltværelse, kr. 7.500,-

Sydafrika
Med et skønt klima, utrolig smuk 
natur, en fascinerende historie og golf-
baner af ypperste klasse er Sydafrika 
et eventyr, man ikke må gå glip af.


